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األرجنتيني ليونيل ميسي لم يقدم املأمول منه وهو مطالب بالفوز في االمتحان األخير                                                 )أ.پ(

»ملحمة سنتيناريو« حامية بين األرجنتين وأوروغواي اليوم

رونالدينيو حامال »قدمه الذهبية«          )أ.پ( 

احتماالت التأهل في أميركا الجنوبية
األرجنتين:

� تتأه���ل اذا فازت على 
األوروغواي

اذا تعادل���ت  � تتأه���ل 
مع األوروغواي وخس���ارة 
األكوادور او فوزها بأقل من 

5 أهداف على تشيلي
� تخ���وض امللح���ق اذا 
خسرت امام االوروغواي، ولم 
تفز االكوادور على تشيلي

� ال تتأهل اذا خس���رت 
أمام االوروغ���واي، وفازت 

االكوادور على تشيلي

األوروغواي:
� تتأه���ل اذا فازت على 

األرجنتني
� تخ���وض امللح���ق اذا 
تعادل���ت أو خس���رت امام 
االرجنتني، شرط عدم فوز 

االكوادور على تشيلي
� ال تتأهل اذا خسرت أمام 
األرجنتني وفازت األكوادور 

على تشيلي

األكوادور:
� تتأهل اذا فازت بفارق 5 
أهداف على تشيلي وتعادلت 

األرجنتني مع األوروغواي
� تخوض امللحق اذا فازت 

على تشيلي
� ال تتأه���ل اذا لم حتقق 

الفوز على تشيلي

امام  تدق س���اعة احلقيقة 
منتخب االرجنتني عندما يحل 
ضيفا على منتخب االوروغواي 
ضم���ن اجلول���ة ال���� 18 قبل 
االخيرة م���ن تصفيات اميركا 
اجلنوبي���ة لكرة القدم املؤهلة 
الى مونديال 2010 في جنوب 

افريقيا اليوم.
وس���تقام املباراة املنتظرة 
اللدودين على  بني اجلاري���ن 
ملعب »س���نتيناريو« الشهير 
في العاصمة مونتيڤيديو، الذي 
أحرزت عليه أوروغواي لقب 
أول نسخة من كأس العالم عام 
1930، وعلى حساب االرجتنني 

.)2 � 4(
وتعان���ي األرجنتني بقيادة 
مدربه���ا دييغ���و مارادونا في 
طريقها نحو التأهل الى نهائيات 
املوندي���ال، وهي حتتل املركز 
الرابع ف���ي املجموعة املوحدة 
برصي���د 25 نقط���ة، متقدمة 
بنقطة واحدة على االوروغواي 

نفسها.
ويتأه���ل أول 4 منتخبات 
الى املونديال، في حني يخوض 
خام���س الترتي���ب امللحق مع 
راب���ع تصفي���ات الكونكاكاف 

)كوستاريكا أو هندوراس(.
البرازيل  وكانت منتخبات 
والپاراغواي وتشيلي ضمنت 
تأهلها واحتالل املراكز الثالثة 

االولى في الترتيب.
االرجنت���ني  وتواج���ه 
خطرين، األول هو خس���ارتها 
ام���ام االوروغ���واي وفقدانها 
املركز الرابع املؤهل مباش���رة 
الى كأس العالم، والثاني فوز 
االكوادور السادسة )23 نقطة( 
على مضيفتها تشيلي، لتفقد 
املركز  ال� »ألبي سيليس���تي« 
اخلامس ما يؤدي الى متابعة 
الالعبني األرجنتينيني املونديال 

على شاشة التلفزيون.
وبحال تعادلت األرجنتني 
امام االوروغواي، يتعني على 
االكوادور الفوز على تشيلي في 
سانتياغو بفارق 5 أهداف، كي 
حتتل األخيرة املركز اخلامس، 
لكن األرجنتني ستضمن مقعدا 
مباش���را ف���ي املوندي���ال في 
حال فوزها ب���أي نتيجة على 

األوروغواي.

وللمفارقة، فاملرة األخيرة 
الت���ي عانت فيه���ا األرجنتني 
للتأهل الى املونديال كانت في 
نسخة 1994 عندما كان مارادونا 
العبا في صفوف الفريق، قبل ان 
يجتاز الفريق األبيض واألزرق 
عقبة أستراليا بصعوبة، علما 
ان األرجنتني غابت عن املونديال 

للمرة األخيرة عام 1970.
وتعان���ي األرجنتني كثيرا 
في مبارياتها خ���ارج أرضها، 
حيث خسرت 5 مرات وتعادلت 
مرتني وفازت مرة واحدة على 

ڤنزويال.
وحققت األرجنت���ني فوزا 
صعبا للغاية السبت املاضي 
على ضيفتها البيرو 2 � 1، في 
مباراة س���جل فيه���ا غونزالو 
هيغواين هدف االفتتاح في اول 
مباراة دولي���ة له، واملخضرم 
مارتن باليرمو )36 عاما( هدف 
الفوز في اللحظات االخيرة من 

املباراة.
وألقى هداف مونديال 1978 
األرجنتيني ماري���و كمبيس 
بالل���وم عل���ى مارادونا قائال 
لصحيفة »فرانكفورتر ألغيماين 
تسايتونغ«: »املشكلة هي في 
التواصل. على أرض امللعب، من 
الواضح ان الالعبني ال يفهمون 

ما يطلبه منهم«.
وتعاني األرجنتني من دفاع 
مهتز ولعب متضعضع، والالفت 
ان العب الوسط ليونيل ميسي 
املرشح للحصول على جائزة 
أفض���ل العب ف���ي العالم هذه 
السنة ال يقدم األداء املرجو منه، 
ويتساءل املراقبون ما اذا كان 
عل���ى مارادونا ان يضعه على 

دكة البدالء.
وفي باقي املباريات، تستقبل 
البرازيل املتص���درة ڤنزويال 
الس���ابعة في كامبو غراندي، 
وحت���ل بوليڤي���ا ضيفة على 
البيرو في ليما وكولومبيا على 

الپاراغواي في أسونسيون.

كونكاكاف

يسعى منتخب كوستاريكا 
الى الفوز للمرة األولى منذ 24 
عاما على أرض الواليات املتحدة 
األميركية وحجز البطاقة الثالثة 
املؤهلة الى املونديال، في اجلولة 

العاشرة االخيرة من تصفيات 
الش���مالية والوسطى  اميركا 

والكاريبي )كونكاكاف(.
ويقول مدافع كوس���تاريكا 
لويس مارين )35 عاما(: »من 
املهم ان نتأهل الى املونديال عن 

طريق املباراة التي سنخوضها 
نحن، وال يجب ان نلتفت الى 

املباريات األخرى«.
وحتل املكسيك الوصيفة على 
ترينيداد وتوباغو االخيرة والتي 
لم حتقق أي فوز حتى اآلن، في 

حني حتل هندوراس على جارتها 
اللدودة السلڤادور وهي تأمل 
الفوز وتعثر كوس���تاريكا كي 
الى املونديال،  تتأهل مباشرة 
وإال ستخوض ملحقا صعبا مع 

خامس اميركا اجلنوبية.

جائزة القدم الذهبية لرونالدينيو أبواب التأهل مازالت موصدة أمام راقصي »التانغو« في تصفيات مونديال 2010
في »كورنيش األبطال«

ذكرت وس���ائل اإلعالم 
النجم  أن  ام���س  اإليطالية 
البرازيلي رونالدينيو العب 
القدم  ميالن اإليطالي لكرة 
تسّلم جائزة القدم الذهبية 
لعام 2009 ف���ي حفل أقيم 

مبونت كارلو.
وكما حدث مع أسالفه من 
الفائزين باجلائزة، والذين 
يتم انتخابهم سنويا منذ عام 
2003 عن طريق اجلماهير 
من بني مجموعة من الالعبني 
الذين يختارهم صحافيون 

متخصصون، فسيتم وضع 
طبعة قدم رونالدينيو على 
طريق »كورنيش األبطال« 
على س���احل البحر بإمارة 

موناكو.
ورفعت اجلائزة من الروح 
البرازيلي  املعنوية لالعب 
الدولي )29 عاما( الذي مير 
األداء مع  بفترة هبوط في 
ناديه اإليطالي ميالن الذي 
مازال يبحث عن مس���تواه 
املعهود في املرحلة املبكرة 

من املوسم.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
أميركا الجنوبية

11بيرو � بوليڤيا
دبي الرياضية 121البرازيل � ڤنزويال
اجلزيرة الرياضية +11صباحاتشيلي � اإلكوادور

اجلزيرة الرياضية +17 صباحاپاراغواي � كولومبيا
اجلزيرة الرياضية +16 صباحاأوروغواي � األرجنتني

أميركا الشمالية
3:05 فجراأميركا � كوستاريكا

اجلزيرة الرياضية +3:057 فجراالسلڤادور � الهندوراس
اجلزيرة الرياضية +3:051 فجراترينيداد � املكسيك

دونغا يرشح 
األرجنتين 

اإلكوادور تحتج

الفني  املدي���ر  عاد 
البرازيل���ي كارلوس 
دونغا للتأكيد على ثقته 
بقدرة األرجنتني على 
التأهل  الظفر بتذكرة 

املباشر الوحيدة.
واك���د دونغا: »في 
م بيرو،  املب���اراة ام���ا
ن عل���ى األرجنتني  كا
ن تتغلب ايضا على  ا
اعصابها وعلى توقف 
ن  انتصاراته���ا، اما اآل
فهي ستس���افر للعب 
بص���ورة افض���ل مع 

ي«. اوروغوا

اكد لويس تشيريبوغا 
رئيس احتاد االكوادور 
م  م انه سيتقد لكرة القد
ى  باحتجاى رسمي لد
احتاد اميركا اجلنوبية 
ل(  م )كومنيبو لكرة القد
ي حلق  »للض���رر« الذ
الب���اد من  مبنتخب 
ورال احلكم البرازيلي 
س���الفيو فاغونديس 
مب���اراة  ادار  ي  ال���ذ

ي. اوروغوا

بعد عودته من رحلة العالج الطويلة التي تكللت بالنجاح في لندن 

استقبال... »خالد« لليوسف 

اليوسف وسط حشد من مستقبليه

.. ويودع مستقبليه شاكرا لهم مع شقيقه أحمد اليوسف ومستقبليه

اليوسف يتحدث لوسائل االعالم الشيخ خالد اليوسف يشق طريقه وسط ازدحام االستقبال

عبداهلل العنزي 
اس���تقبال »خال���د« بقاعة 
التشريفات حظي به عميد رؤساء 
األندية السابق وعضو مجلس 
ادارة نادي الس���املية الش���يخ 
اليوسف فور عودته من  خالد 
رحل���ة العالج الطويل���ة التي 
قضاها بلندن، وقد غصت قاعة 
التشريفات باملطار باحلضور 
الكبي���ر م���ن قبل املس���ؤولني 
والرياضيني والالعبني واجلماهير 
تقدي���را ووف���اء منه���م لعطاء 
اليوس���ف الكبير في الوس���ط 

الرياضي.
اليوس���ف هو نفسه لم ينل 
منه املرض، بدا واثق اخلطوة 
بني مستقبليه يبادلهم السالم 
بقلب كبير ويسأل عن أحوالهم 
وأمورهم حتى قبل ان يسألوه 
عن صحته، واالبتسامة املعتادة 
منه لم تفارق شفتاه حتى وهو 
يس���أل عن نتائج مجموعة من 
الالعبني الصغار في فريق الكرة 
بالنادي ويحثه���م على تقدمي 
اداء جيدا وهم يقدمون له باقة 

الورد. 

وفي تصريحه لوسائل اإلعالم 
أعرب اليوس���ف عن س���عادته 
الوطن بعد  الى ارض  بالعودة 
رحل���ة العالج الطويل���ة التي 
قضاه���ا في لن���دن، معبرا عن 
تقديره واعتزازه لهذا احلش���د 
الذي كان  الكبي���ر  اجلماهيري 
بانتظاره في املط���ار كون هذا 

من شيم أهل الكويت.
وبني اليوسف انه وهلل احلمد 
تشافى من املرض ولكنه سيعود 
بعد 3 اش���هر الى لندن إلجراء 
اقرها له  فحوصات روتيني���ة 

األطباء هناك.
وكان في استقبال اليوسف 
ع���دد كبير م���ن املس���ؤولني 
الرياضيني منهم رئيس الهيئة 
العامة للشباب والرياضة السابق 
الش���يخ فهد اجلاب���ر ورئيس 
احتاد كرة الس���لة الشيخ حمد 
السالم والشيخ سلمان احلمود 
والشيخ سعود الناصر الصباح 
ونائب املدير العام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة جاسم يعقوب 
واعضاء مجال���س اإلدارات في 
األندية احمللية والش���خصيات 

العامة في املجتمع وعدد كبير 
من العبي نادي الساملية كبشار 
عبداهلل وصال���ح البريكي هذا 
باإلضافة الى حش���د كبير من 

وسائل اإلعالم املختلفة.
وقد اعرب عضو مجلس ادارة 
القادسية سعود بوحمد  نادي 
عن سعادته بعودة اليوسف الى 
البالد مشافى من املرض الذي ألم 
به، مشيرا الى ان اليوسف من 
الشخصيات الرياضية التي لها 
مكانه خاصة في قلوب كل أهل 
الكويت والرياضيني على وجه 

اخلصوص.
واشاد بوحمد بتاريخ اليوسف 
الكبير في خدمة البالد س���واء 
الرياضي او  كان على الصعيد 
االجتماعي فهو لم يبخل بوقته 
وصحته لدعم الشباب وهو مثل 

البد ان يحتذى.
اما عضو مجلس ادارة العربي 
بدر بوعباس فقال ان هذا اليوم 
س���عيد للرياضيني في الكويت 
بع���ودة عميد رؤس���اء األندية 
الس���ابق وهو من الشخصيات 
التي حتتذى في العمل االداري 

ملا ميلكه من سياس���ة فذة في 
جتاوز األزمات التي مرت على 
الرياضة الكويتية بشكل عام او 

نادي الساملية بشكل خاص.
الوس���ط  وبني بوعباس ان 
الرياضي ينتظر بفارغ الصبر 
مزاولة اليوسف للعمل اإلداري 
من اجل كسب رجل قدير على 
جتاوز األزم���ة الرياضية التي 
تعيشها البالد فنحن بحاجة الى 
شخصيات مثل اليوسف من اجل 

جتاوز هذه العقبات.
ب���دوره قال الالعب بش���ار 

عبداهلل ان حضوره الى املطار 
الالعبني مبنزلة رد  مع زمالئه 
اجلميل الى رئيس النادي السابق 
الذي لم يبخل على الالعبني او 

النادي في اي شيء.
اليوس���ف  ان  واكد عبداهلل 
يحم���ل ف���ي قلبه ح���ب كبير 
لنادي الساملية ال ميكن وصفه 
بأي ش���كل، فهو أول من يفرح 
الن���ادي وأول من  بانتصارات 
يحزن للخسائر وهذا األمر يدل 
على انه رجل معطاء للرياضة 

ونادي الساملية.

لقطات
 احلضور الكبير في قاعة التشريفات تطلب تعزيزات 
لرجال املرور من اجل جتاوز االزدحام الذي أصاب مداخل 

املطار خاصة الى قاعة التشريفات.
 حشد كبير من وسائل اإلعالم كان في استقبال اليوسف 

من صحف يومية وقن وات فضائية محلية  وعربية. 
 قام مدير املنتخب األوملبي والعب الساملية السابق 
حسني اخلضري بدور املنسق اإلعالمي حيث رتب مكان 

وقوف الزمالء املصورين.
 اشاد احلضور بشخصية اليوسف كثيرا عندما ذهب 
هو ألحد ذوي االحتياجات اخلاصة الذي قدم للسللالم عليه 

وتبادل اليوسف معه احلديث طويال.

)أحمد باكير(


